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zeure eginkizuna geure esku jarten dozuna 
eta maite-maite gaituzuna… 
 
Egin deiogula harrera on zure Espirituari 
berak adoretu gaizan eta pozez bete, 
sinistu eta geuretu daigun barri Ona 
eta izan gaitezan haren autorle. 
 
Emoiguzu kritikoak izateko argia, 
neurritsuak izateko gogo bizia 
eta gure txikitasunaren konplexu barik 
Barri Ona itxaropenaz eta alaitsunez bizi izatea. 
—Amen. 
 
 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Amaierarako abestia 
 

Zeru-lurren erregina: alleluiah! Alleluiah! 
Biztu jaku Jesus Jauna: alleluiah! 
 

—Zuregandik sortu dana: Alleluiah! 
hilobitik zutitu da: alleluiah! 
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adoretu daigun eta Barri Onaren autorle iza-
tea bilatu daigun, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
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Gogoratu daigun gure Bateoa: bertan izan 
ginan pekatutik askatuak, bizi barrira al-
datuak, Kristo Jainko biziagan txertatuak, 
haren biziak gugan iraun eian. Jainkoaren 
seme-alaben poztasunez abestu daigun: 
 

Bateoko uretan, Jauna, gaituzu   
pekaturako hil ta zeuretzat biztu. 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 

 
 

Aintzarako 
 

 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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kumaldean jesarri zan. Hareek, barriz, 
alde guztietara joan ziran Barri Ona ira-
gartera. Eta Jaunak berak ziharduan hare-
ekin, egiten ebezan mirarien bidez berbea 
baieztatuz. 

Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
 

Oharra 
Jainkoak bere bizia erdikatzen dau gugaz eta bere 
Semea hilen artetik biztu eta bere eskoi aldean je-
sarriazoz emon deusku horren erakutsia: geu ere 
bere eskoi alderako garala. Gure ondasunak alkar-
banatuz erakutsi geike geure bizia behartsuekaz al-
karbanantzen dakigula. Horren ezaugarri izan dai-
tela oraingo eske-batzea. 

 
 
ESKARIAK 
 
† Jesus Jaunaren zeruratzeak gora begira jarten 
gaitu, itxaropena bizten dau gugan, eta arazoak 
Barri Onaren mahaian aztertzea eskatzen deus-
ku. Jo daigun horretarako otoitzera:  
 
—Elizearen alde: gaurko munduarentzako, bera-

gazko alkarrizketa apalean jarriz, Barri On 
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Jainkoa da mundu osoaren errege:  
kanta trebetsu Hari.  
Jainkoa nazinoen errege da,  
Jainkoa bere tronu santuan dago jesarrita. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 
Zerura doan Berbiztuak (kurutzeratua izan dan aintzatuak) 
ez gaitu gura zerura begira, bere Barri Onaren autorle baino.  
 
 
Apostoluen Eginak liburutik     (Eg 1, 1-11) 
 
 Teofilo maitea: Nire lehenengo liburuan, hasieratik ze-
rura jasoa izan zan egunerarte Jesusek egin eta irakatsi eban 
guztia idatzi neban. Zerura igon aurretik, Espiritu Santuaren 
eraginez aginduak emon eutsezan Berak aukeratutako aposto-
luei. Jesus apostoluei agertu jaken bere nekaldiaren ostean 
eta bizirik egoaneko froga asko emon eutsezan, berrogei egu-
nez bere burua ikustera emonez eta Jainkoaren erreinuaz 
berba eginez. 
 Hareekin bazkaltzen ziharduan batean, honan agindu eu-
tsen: «Ez alde Jerusalemdik. Zagoze han Nik Aitaren partetik 
egin deutsuedan agintzariaren zain. Joanek urez bateatu 
eban; baina zuek Espiritu Santuaz izango zaree bateatuak 
egun gitxi barru». 
 Orduan, baturik egozanek itaundu eutsoen: «Jauna, orain 
ezarriko al dozu barriro Israelgo erreinua?» Jesusek erantzun 
eutsen: «Aitak bakarrik dau hori erabagiteko ahalmena, eta 
ez dago zuen esku zein aldi edo unetan jazoko dan jakitea. 
Baina zuen gain jatsiko dan Espiritu Santuaren indarra har-
tuko dozue, eta nire lekuko izango zaree Jerusalemen, Judea 
osoan, Samarian eta lurraren azken mugaraino». 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 

—Amen. 
 
 

† Ondo etorri, senideok, Jaunaren zeruratzea 
ospatzera. 
Komunikabideetako langileak izango doguz go-
goan, eta baita honeen isuria beste barik iruzten 
daben guztiak ere, eta gora begiratzen ikastea 
bilatuko dogu, Berbiztuak gugan dauan uste ona 
eskertuz eta barri Onaren autorle izan gaitezala 
eskatuz. 
 
 

Sarrera-abestia 
 

R/. Bizi da Jauna, bizi da! Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, bizi da gure artean! (bir) 

 

Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, gure eguzkia: 
nagusi da argia! R/. 
 

Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu: 
 berak gaitu biztu.  R/. 

 
 
Uraz ihinztatzea  
 

(Ohartxoa egin dondoren, abesten dan bitartean, urez ihinztatu herria, eta 
Aitearen egin. Ondoren Aintza abestu). 
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munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 
 

Gurekin egon, gurekin, Jauna, 
behar dogu-ta hitzegin: 
heldu da gaua, ilun-iluna. 
Gurekin egon, gurekin! 

 

Zertaz diharduzue hitzegiten bide guztian bihotz ilun? 
Hara, Jerusalenen gertatuaz: Jesus hil dela, harainegun. 
 

Kristok behar zituen jasan behar horreik guztiok jasan behar. 
Biztu ta halan eiten ospean sar betiereko ospean sar. 
 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 

OTOITZA 
 
Gugan uste ona dozun Jaun berbiztua, 
gure akatsak gibeleratzen dozuzana, 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

Erantzun-salmoa   (Sa1 46, 2-3. 6-7. 8-9) 
 
R/. Oihu alaien artean igon dau Jainkoak, 
 turuta-soinuz, Jaunak. 

 
 
 

Herri guztiok, jo egizue txalo,  
egin pozez oihu eta irrintzi Jainkoari, 
izugarria da-eta Jauna, Goi-goikoa,  
mundu osoaren errege handia.   R/. 
 

Irrintzi artean igon dau Jainkoak,  
turuta-soinuz Jaunak.  
Kanta Jainkoari, kanta,  
kanta gure erregeari, kanta.   R/. 
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izan daiten, sufritzen dabenenganako errukia 
gauzatzeko eta indartzeko, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Komunikabideetako langileen alde: etikaz eta 

zintzotasunez jokatu ahal izan daien, ikus-
entzuleen eta eurengan ustea dabenen gizata-
suna garatzeko eta kritikotasuna sustatzeko, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gure gizarte honetan ustelkerian, guzurretan 

edo gogorkerian eta zalekerietan itsututa da-
gozanen alde: gora begiratzen ikasi daien, eta 
euren itsukeria aurpegiratuko deutsegunaren 
bildurrik barik Berbiztuagaz topo egin daien 
eta bizitza barri bat hasi, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
—Sufritzen dagozanen, aurrean erabilien eta es-

plotatuak diran ume eta emakumeen alde: 
eurekaz arretatsuagoa dan gizarte bat eza-
gutu daien, euren eskubideak garatuta eta eu-
ren duintasuna onartuta, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
—Jainkoaren hitzarn eta Eukaristiaren mahaia-

ren inguruan alkartzen garanok gure epelke-
riatik urten daigun, gure elizkizunetan alkar 



—   6   — 

 Hori esanik, gorantz igon eban Jesusek hareen begi au-
rrean, hodei batek begietatik ezkutatu eutsen arte. Oraindino 
zerura zelan joian begira-begira egozala, zuriz jantzitako 
gizaseme bi azaldu jakezan ondoan, eta esan eutseen: «Gali-
learrok, zertan zagoze hor zerura begira? Zuen ondotik zerura 
jasoa izan dan Jesus hori, zerura joaten ikusi dozuen lez eto-
rriko da barriro». 

Jaunak esana 

 
 
 
Bigarren irakurgaiari oharra 
 

Gure bizitza argiz eta itxaropenez bete daiken gauza bakarra 
Jesus ezagutzea da. Zabaldu deioguzan ateak haren Espiri-
tuari. 
 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako epistolatik   (Ef 
1, 17-23) 
 
 Senideok: Jesu Kristo gure Jaunaren Jainkoak, aintzaren 
Aitak, emon deizuezala Espirituaren jakituria eta goi-argia, 
Bera ezagutzeko. Argitu dagizala zuen barruko begiak, jakin 
dagizuen zer itxarotera dei egin deutsuen, zein aberatsa dan 
fededunentzat oinordekotzan prestau dauan aintza. 
 Ahalmen eta indar hori Kristogan erakutsi eban Jainkoak, 
Berau hilen artetik biztu eta zeruan bere eskumaldean jesa-
rriazo ebanean. Jainkoak aginte, botere, indar eta nagusitza 
guztien gainetik ezarri dau Kristo, eta mundu honetan ez 
ezik, datorren munduan ere aitatu daitekezan izen guztien 
gainetik. 
 Dana jarri dau Jainkoak Kristoren oinazpian, eta Berau 
ezarri dau danen gainetik Eleizaren buru. Haren gorputza da 
Eleizea, unibertsoa guztiz beteten dauan Kristok betea. 
 

Jaunak esana 
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Ebanjelioa 
 

Berbiztuak ez deuskuz aurpegiratzen gure ma-
kaltasunak, bere eginkizuna, uste onez, geure 
esku jarten baino. Egin deiogun ebanjelioari ha-
rrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen 
liburutik   (Mk 16, 15-20) 
 
 Aldi haretan, Jesus Hamaikei agertu eta 
esan eutsen: «Zoaze mundu guztira eta 
iragarri Barri Ona izaki guztiei. Sinestu eta 
bateatzen dana salbau egingo da; sinesten 
ez dauana, barriz, kondenatuko. Sinesten 
dabenek seinale honeek izango dabez la-
gun: nire izenean deabruak botako dabez, 
hizkuntza barrietan berba egingo dabe, 
sugeak eskuetan hartuko dabez eta, edari 
hilgarriren bat edanda ere, ez deutse kal-
terik egingo; gaixoei eskuak ezarriko deu-
tseez eta osatu egingo dira». 
 Holan berba egin ondoren, Jesus Jauna 
zerura jasoa izan zan eta Jainkoaren es-


